Seat Ibiza V-2017
49 200 PLN
DANE OGÓLNE
Adres oferty:
Numer oferty:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc:
Skrzynia biegów:
Rodzaj paliwa:
Nadwozie:
Liczba drzwi:
Liczba miejsc:

http://biacomex.seat-auto.pl/samochody/6057675511
6057675511
5 km
1000 cm3
80 KM
Manualna
Benzyna
Auta miejskie
5
5

Kolor:
Rok produkcji:

Niebieski
2019
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ABS
ASR (kontrola trakcji)
CD
Czujniki parkowania tylne
Elektrycznie ustawiane lusterka
Gniazdo AUX
Gniazdo USB
Isofix
Klimatyzacja manualna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna pasażera
Radio fabryczne
System Start-Stop
Wielofunkcyjna kierownica
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Alarm
Bluetooth
Centralny zamek
Elektryczne szyby przednie
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo SD
Immobilizer
Klimatyzacja dwustrefowa
Komputer pokładowy
MP3
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka welurowa
Wspomaganie kierownicy

OPIS
AUTORYZOWANY DEALER SEAT OFERUJE:
MODEL: NOWY SEAT IBIZA 5 GENERACJI
WERSJA: Reference
SILNIK: 1. 0 MPI 80 KM
ROK PROD.: 2019
5 – LATA GWARANCJI !!
kolor: Mideterian blue
WYPOSAŻENIE
 Klimatyzacja manualna Climatic
 Elektrycznie sterowane szyby z przodu
 Elektrycznie regulowane lusterka boczne
 Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem (dwa składane kluczyki)
 Media System Colour
/ 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy
/ Radio
/ Złącza USB, SD, Aux-in
/ 4 głośniki
/ Bluetooth
/ Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem"
 Kolumna kierownicy z regulacją w pionie i poziomie
 Tablica przyrządów z komputerem pokładowym
 15-calowe felgi

 System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
 ABS, ESC, ASR, EDL, BAS, HBA
 Wielofunkcyjna kierownica ze sterowaniem radiem i telefonem obszyta skórą
 Asystent podjazdu (Hill Hold Control), funkcja rekomendacji zmiany biegów
 Hamulce tarczowe z przodu
 Blokada przeciwuruchomieniowa (Immobiliser)
 Składana i dzielona tylna kanapa
 Chromowane wykończenie wnętrza
 Oświetlenie wnętrza z lampkami do czytania
 Koło zapasowe
 Zawieszenie COMFORT
 Zderzaki w kolorze nadwozia
 Fotele standardowe
 Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
 Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie
 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach
 Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe
 System przypominający o konieczności zapięcia pasów na 2 fotelach
 Zaczepy iSOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy (1+1)
 Przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera
 Zamykany schowek w desce rozdzielczej, schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, gniazdo 12 V z
przodu
 System kontroli ciśnienia w oponach, aktywacja układu ostrzegania o gwałtownym hamowaniu (światła
awaryjne + migające światła STOP)
 Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na karty i lusterkiem)

CENA KATALOGOWA: 51232 zł
Rabat: 2000 zł
Cena po rabacie: 49 200 zł *
* rabat obowiązuje przy zakupie na działalność gospodarczą lub grupy zawodowe / firma lub grupę
zawodową
*powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej

